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Opavská společnost TQM – holding s.r.o. začínala v 90. letech jako nástupce dřívějšího podniku ČSAD Ostrava, závod 

Opava, jako klasický regionální dopravce v autobusové a nákladní dopravě. Postupem doby rozšířila firma podnikání 

o logistiku a dálkovou kamionovou přepravu. 

„V klasickém logistickém programu se v areálu otočí 

denně desítky kamionů,“ vysvětluje ing. Jiří Mainuš, 

jednatel TQM. Farmaceutický program, který dnes tvoří 

páteř podnikání firmy, představuje sice „jen“ stovky 

palet za týden, zabírá ale dvě třetiny využité skladovací 

plochy. Kvůli němu došlo postupně v TQM k pořizování 

sofistikovanější manipulační techniky vyššího typu 

a k rozhodnutí vybudovat systémový sklad.

„V případě standardního skladování a logistiky papírových 

obalů se jedná o manipulaci se zbožím, kde se nemusí 

tolik hledět na teploty uskladnění. Farmaceutické zboží 

vyžaduje manipulaci v prostředí teplotně stálém, kdy 

je pečlivě sledována temperatura. Jsme pod stálou 

kontrolou jak ze strany Státního ústavu pro kontrolu 

léčiv, tak ze strany objednatele obchodního partnera,“ 

zdůrazňuje Jiří Mainuš. „Výhodou je, že se manipuluje se 

standardizovanými EUR paletami, ne s kusovým zbožím, 

V posledních letech se však zaměřila na farmaceutický 

program, především jako silný partner pro logistiku velké 

výrobní farmaceutické společnosti. Původní areál, kde 

dříve vládly těžká výroba, prach a hluk, se během několika 

let změnil ve špičkové logistické středisko.

Rychlost versus přesnost

Zvláštností logistického areálu společnosti TQM je, že se 

zde mísí tři různé činnosti v rámci předmětu podnikání. 

Klasické skladování materiálu pro různé klienty z regionu, 

dlouhodobé logistické činnosti pro výrobce obalových 

materiálů a vedle toho farmaceutický program, velmi 

jemná a čistá činnost citlivá na přesnost expedice, 

manipulaci, zařazení do skladových prostor, zatřídění 

jednotlivých zakázek a především na hygienu a udržování 

stálé teploty v objektu, kde se s farmaceutickými výrobky 

manipuluje. 
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lze tedy využívat co nejúsporněji skladovací plochy, ale 

při zachování okamžitého přístupu ke každé paletě. Toho 

jsme dosáhli s využitím systémového skladu a „chytrých“ 

VNA vozíků Jungheinrich.“

Jungheinrich přesvědčil komplexností i cenou

„Sice jsme se účastnili a podíleli průběžně na vzniku a 

projektování nové haly, ale rozhodně to neznamenalo, 

že výsledkem bylo automatické přidělení zakázky ve 

chvíli, kdy mělo dojít k dalšímu rozšiřování areálu a jeho 

vybavení,“ připomíná David Kubiš, systémový prodejce 

firmy Jungheinrich, který má v současnosti spolupráci 

s TQM na starosti. 

„Navazoval jsem na kolegu Petra Sklenského, 

který měl předtím na starosti konvenční techniku 

u společnosti Model Obaly a.s. Ale o konečném 

poskytovateli rozhodlo až několikakolové výběrové 

řízení. Takže předchozí spolupráce, kdy naše vozíky 

využívala firma TQM pro manipulaci výrobků společnosti 

Model Obaly a.s., neznamenala, že dostaneme zakázku 

automaticky bez toho, abychom nepřesvědčili 

o přednostech Jungheinrichu.“ David Kubiš ještě dodává, 

že výběrové řízení bylo tříkolové.

Vedoucí logistiky TQM – holding s.r.o. ing. Olga 

Tománková zdůrazňuje, že pro regálové systémy 

a manipulační techniku od společnosti Jungheinrich 

rozhodlo více důvodů. 

„Po celkovém detailním technickém srovnání všech 

parametrů jsme jednotlivě i v celku nenašli lepší 

parametry než u vozíků Jungheinrich. Nechtěli jsme 

také prožívat černou můru, že bychom zvolili nějaké 

ojedinělé řešení, které by nám neumožnilo fungování 

skladu, případně omezilo možnost výběru při rozšiřování 

technologií skladů.  Zadruhé jsme už měli zkušenost 

s technikou Jungheinrichu z doby, kdy jsme zajišťovali 

logistiku pro firmu Model Obaly a.s. i další zákazníky, 

Navíc nám bylo jasné, že si v případě potřeby mohou 

sklad obalů a část s farmaceutickým programem 

pomáhat se stejnou technikou, obsluha by nemusela 

přemýšlet o tom, že řídí vozík s jiným ovládáním.“ 

Jiří Mainuš nepopírá, že důležitým činitelem byla cena. 

„Do té se Jungheinrich vešel, přitom naším požadavkem 

pro výběrové řízení nebyla cena co nejnižší, ale optimální 

vyvážení mezi cenou, kvalitou výrobku a službami 

spojenými s provozem techniky. Musím uvést, že 

Jungheinrich byl v nabídce nejpružnější, dokázal nalézt 

řešení na zadané požadavky nejrychleji.“ 

Dlouhodobá předchozí spolupráce se při projektování 

zúročila v tom, že zástupce Jungheinrichu se dokonale 

vyznal ve fungování firmy, v jejích vnitřních systémech 

a činnostech, že si zástupci firmy nemuseli složitě 

vysvětlovat detaily při projektování a výstavbě nových hal.

Areál se od chvíle, kdy ho společnost TQM koupila a 

začala rozšiřovat a modernizovat, výrazně změnil. 

Ze starých hal zbyly v podstatě jen nosné sloupy. Kvůli 

provozu, který zajišťují systémové vozíky, bylo nezbytné 

vytvořit zcela novou podlahu, která by dovolila pohyb 

jak klasické manipulační techniky, tak pohyb vozíků 

Systémové vozíky Jungheinrich EKX řady 513 a 515 se díky využití 
indukčního vedení a systému RFID pohybují v úzkých uličkách 
bezpečně a rychle.

TQM – holding s.r.o. a Jungheinrich ČR

Spolupráce se datuje od roku 2005, kdy došlo 

k vybavení pro 2300 paletových míst a dodání 

vysokozdvižných vozíků řady EFG. O dva roky 

později byla realizována zakázka na dalších 

1250 paletových míst a další vozíky EFG.

V roce 2009 byl realizován projekt nového 

systémového skladu pro 7960 paletových míst 

a systémové vozíky řady EKX. V roce 2011 

došlo k poslední fázi modernizace a rozšíření 

logistického areálu (dokončení v lednu 2012) 

o dalších 15 800 paletových míst a rozšíření 

flotily o další systémové vozíky nejmodernější 

typové řady EKX 513-515k. Ve stávajícím 

provedení mají předvolbu pro výšku zdvihu 

a jsou uzpůsobené pro případné rozšíření 

na automatickou navigaci.

TQM – holding s.r.o. využívá celkově 

8 systémových vozíků ve třísměnném provozu. 

Vozíky jsou kompletně vybavené indukčním 

naváděcím a řídicím systémem RFID a obsluhují 

celkově kapacitu téměř 19 000 paletových míst.
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vedených indukčním vedením a ovládaných systémem 

RFID. Z prostorů, které odpovídaly standardům minulé 

doby, bylo nutné vytvořit areál pro logistiku 21. století.

Ve spolupráci obou firem, kdy TQM investoval do 

nového areálu asi 350 milionů korun do rekonstrukce 

a výstavby, vznikl ze starých hal moderní skladovací 

prostor využitelný v případě potřeby pro různorodou 

činnost. 

RFID přispívá k bezpečnosti

RFID, tedy řídicí systém, který díky zabudovaným čipům 

v podlaze umožňuje regulovat a nastavovat rychlost a 

výšku provozu vozíků, se objevil i v nových systémových 

vozících, které Jungheinrich do Opavy dodal. Proč po 

něm v TQM sáhli? 

Mimo jiné díky zkušenosti z návštěvy u jednoho z klientů 

ve středních Čechách. „Zákazník se nám chtěl ve svém 

skladu pochlubit se systémovým vozíkem. Přejížděli jsme 

z jedné části regálů do druhé a obsluha si neuvědomila, 

že je ulička nahoře snížená o vzduchotechniku. 

Na poslední chvíli se obsluze podařilo zastavit, ale 

byly to horké chvilky,“ uvádí Jiří Mainuš. Když si prý 

spočítali náklady na moderní RFID systém a možnosti 

nejrůznějších kolizních situací, systém RFID v nových 

systémových vozících, který tato nebezpečí eliminuje, 

dostal zelenou. 

„Využíváme systémové vozíky jak v části, kde je 

farmaceutický program, tak ve starších halách. 

Výška stropu a výška zakládání se liší, ale vozík je 

naprogramován tak, že sám rozpozná, kde se právě 

pohybuje,“ vysvětluje Jiří Mainuš. David Kubiš dodává, 

že naváděcí systém umožňuje rychlejší orientaci 

obsluhy v hale a pohyb ke konkrétní pozici. Dává obsluze 

systémového vozíku možnost věnovat se za jízdy více 

činnostem, nesoustředit se výhradně na jízdu v úzkých 

uličkách.Obě strany uznávají i další nepominutelnou 

výhodu systému RFID – ochrana vozíků například před 

nárazem do zdi nebo do stropu, ochrana regálových 

systémů. Vozíky mají naprogramované zastavení před 

koncovým bodem uliček (ty přesahují v některých 

částech areálu 100 metrů), či výrazné zpomalení na konci 

uličky při vjezdu do volného prostoru, což eliminuje 

nebezpečí srážky s jiným vozíkem. „Systémový vozík si 

s RFID hlídá výšku zdvihu, pozici, ví, že v nižší hale nesmí 

do maximálního zdvihu.“ Což byla konkureční výhoda, 

kterou si Jungheinrich otevřel v TQM dveře k dalšímu 

pokračování vzájemné spolupráce.

Zatím fungují v TQM systémové vozíky bez 

poloautomatického navádění - navigace. V případě 

požadavku zákazníka je však lze bez problému vybavit 

systémem poloautomatické navigace na konkrétní místo, 

případně přeprogramovat na zcela automatický provoz.

David Kubiš a Petr Sklenský z Jungheinrichu (vlevo) se podíleli na budování nových prostor a jejich vybavení regálovými systémy 
a systémovými vozíky. Vpravo vedoucí logistiky ing. Olga Tománková a jednatel TQM - holding s.r.o. ing. Jiří Mainuš.



TQM – holding s.r.o. Opava

Společnost navázala na bývalý národní podnik 

ČSAD Ostrava, závod Opava. V současné době 

provozuje TQM pravidelné příměstské a městské 

autobusové linky (přibližně 90 autobusů). 

V polovině 90. let rozšířila firma podnikání 

v mezinárodní nákladní dopravě o související 

doplňkové služby. Jako první vybudovali 

v opavském regionu celní sklad a provoz 

celních deklarací.

Od roku 1997 se TQM – holding s.r.o. začal 

zabývat skladovou logistikou v pronajatých 

prostorách. Postupně se logistika oddělila 

jako samostatná činnost od dopravy a 

přestěhovala se do části bývalého areálu 

podniku Ostroj, který byl několikrát rozšířen 

a zmodernizován. V současnosti má areál 

celkově 20 tisíc metrů čtverečních a může 

být ze stávajících 26 000 regálových míst 

rozšířen až na 50 000 míst. TQM zaměstnává 

přibližně 500 pracovníků.


